


ftolfclas Internacionais 

R Verdadeira Vida em Deus completou no dia 28 de 
novembro deste ano, seu 31 ª aniversário 

Vassula nos enviou uma mensagem. Ela nos diz:"Jesus nos 

pediu, a nós leitores, para comemorarmos o aniversário 
da AWD todos os anos". 

O Senhor nos diz: "Comemora anualmente a data de hoje em que 
te fiz, e a tantos outros, entrar no Meu Coração para descobrir 
esses inumeráveis tesouros que guardei para os teus tempos; 
lembra-te deste grande dia ... " (AWD, 28 de novembro de 
1995). 

"Recebi um Chamado de Deus e respondi a Ele. Ele falou, e eu 

acreditei. Quando Sua Obra começou a Se expandir e Sua 

Colheita tornou-Se farta, eram necessários trabalhadores. 

Então o Pai, que vê todas as coisas, olhou para você e o(al 

chamou. Você atendeu ao Seu Chamado, você respondeu e Ele 

ficou satisfeito ... 

Ter respondido ao Seu Chamado foi uma graça que fez você 
florescer. Esta graça foi um dom de Deus fruto de Sua Infinita 

Misericórdia. E como disse Nosso Senhor, Ele então nos formou 
para nos tornarmos apóstolos deste final dos tempos". 

Yassula comemora o aniversário dos 31 anos da aYYD com seu grupo de 
Oração, em sua casa, e algo acontece. Estavam presente 32 pessoas 

Vassula diz: 

"Esta foto foi tirada por um 
celular, à tarde, na minha 
cozinha, onde eu estava 
tentando acender a vela do 
bolo dos 31 anos de AWD, 
com duas máquinas fotográ
ficas digitais. Não tínhamos 
cristais ao nosso redor para 
termos esse efeito". 

Padre Joseph contribuiu 
também com os seguintes 

comentários: "O fato desta foto ter sido tirada na data de 
aniversário das Mensagens e de que não havia crista is por perto 
torna tudo muito mais espantoso! O que mais me impressiona é 
a velocidade, captada pela câmera, destes raios semelhantes a 
cristais que são na realidade (ao menos para mim) os jatos de 
Sangue e Água que brotaram do Sagrado Coração de Jesus e 
que Santa Faustina viu e tentou fazer com que um artista 
capturasse na pintura da Divina Misericórdia. 

Será que esses raios de luz, borrados por sua velocidade, são 
exatamente o que Faustina viu também? A velocidade sugere a 
urgência com que Seu amoroso Sagrado Coração palpita para 
que cada alma receba essas Mensagens". 

Em 1 de novembro Yassula nos enviou uma carta para ser lida no Refiro Latino 
americano, que aconteceu em novembro deste ano, em aparecida-SP 

Nesta carta ela nos diz que Cristo pede para ela dar prioridade na divulgação das Mensagens atuais. E diz que, juntamente com o 
grupo de Oração de Rhodes viajarão para a Ilha de Simi na Grécia, para o Mosteiro de São Miguel, para fazer um retiro especial, 
jejuando durante todo o período, rezando e participando da Liturgia das Horas. E que estará rezando pelo nosso Retiro. 

UM FELIZ NATAL A TODOS. QUE CRISTO NOS DÊ A SUA PAZ1 
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Paulina Gomes de OliYeira 
Contato Nacional Adjunto (pau/inagool@gmail.com) 



Palestras de Yassula 

R Batalha 
pi ritual 

Palestra de Vassula no RetílD Internacional em Rodes 

U ma verdadeira batalha espiritual está ocorrendo bem 
agora, bata! ha da qual todos nós participa mos. Cada um 
tem que entender que há importantes elementos em 

jogo nessa batalha para cada homem e mulher. 

Todos estão envolvidos nessa batalha espiritual, e não é um 
combate de carne e sangue, mas de espírito. Nosso combate é 
com poderes espirituais, seres espirituais, que nos influenciam e 
nos tentam para fazermos o mal. Eles invadem nossa mente para 
que façamos a coisa errada. 

Aprendemos que essas forças malignas querem tanto a 
destruição de nosso corpo quanto, principalmente, a destruição 
de nossa alma. Elas adorariam ver-nos passar a eternidade no 
inferno com elas e sofrer como elas sofrem. Fazem tudo o que 
podem para prejudicar a criação de Deus. As guerras, os crimes, o 
ódio entre as nações, todas essas coisas são de alguma forma 
manipulações do demônio. 

Os demônios estão furiosos com Deus e com ciúmes porque Deus 
nos ama. Eles espumam de raiva contra tudo o que Deus ama. 
Ficam enfurecidos de desespero quando percebem que vão 
perder no final. íVlas, nesse meio tempo, continuam bramindo de 
raiva e fazem o que for possível para destruir tudo o que Deus ama 
e valoriza. 

Portanto, o que realmente importa nessa vida é chegarmos ao 
Céu. Esse é o nosso destino, essa é nossa meta, isso é o que Deus 
quer. Ele nos criou para a glória, para vivermos com Ele. Ele 
poderia ter-nos feito como máquinas, robôs, mas nos criou livres 
para podermos escolher amar. 

setembro de 2012 

O sentido da nossa vida é amar a Deus e ser semelhante a Deus, 
para estar com Ele para sempre. Deus é belo para além de toda 

a imaginação humana. Como sabemos disso? Considerem a 
beleza que Deus cria, a beleza da natureza, bem como todas 
suas diversas cores ... 

Isso não lhes sugere que Deus se deleita com aquilo que cria? 
Também observamos que Ele tampouco esconde Sua 
satisfação com aquilo que cria, mas até diz a Si mesmo: "Isso é 
bom". Acima de tudo, Ele se deleita em dar-nos todas essas 
belas coisas que cria, para que desfrutemos delas, e partilha 
conosco a magnificência de Sua criação. 

- de manhã, semeia a tua semente de amor; 

- ao meio dia, semeia a tua semente de paz; 

- à noite, semeia a tua semente de reconciliação; 

Depois, vai ceifar a tua seara e oferece-a a Mim, teu 

Pai do Céu, e Eu te direi: 

"Pela tua benevolência, Minha filha, 

obtiveste a tua recompensa no Céu"_ 

Do alto, Eu vos chamo, a todos: "Vinde! Vinde fazer as 

pazes Comigo, vosso Deus, e tereis as Minhas 

Bênçãos. Voltai para Mim e vivereis para sempre". 

(AWD, 18 de junho de 1994}. 
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Unidade dos Crlst6os 

"Todo cristão é chamado a trabalhar pela unidade da Igreja" -são 
palavras do Papa Francisco, proferidas durante uma homilia na 
casa de Santa 1\11 arta, no Vaticano. Sabemos que o Papa tem 
trabalhado incansavelmente pela Unidade. 

O Santo Padre dirigiu sua reflexão na homilia da exortação de Sã o 
Paulo na Carta aos Filipenses e recordou as palavras do apóstolo: 
'Eu, prisioneiro, vos exorto a construir a unidade na Igreja'. Para 
Francisco, "fazer a unidade da Igreja é o trabalho da Igreja e de 
cada cristão durante a história". O apóstolo Pedro "fala da Igreja, 
fala de um templo feito de pedras vivas, que somos nós". 

Com parando a realidade eclesia I à da torre de Babel, o Papa 
recordou que "o primeiro tem pio promove a unidade" enquanto o 
outro é o "símbolo da desunião, da incompreensão e da 
diversidade das línguas". 

E continuou: "fazer a unidade da Igreja é construi-la: esta é a 

tarefa de todo cristão, de cada um de nós. Quando se deve 
construir um templo, um palácio, procura-se uma área preparada 
para isso. A primeira coisa que se faz é procurar a pedra de base, a 
'pedra angular', diz a Bíblia. E a pedra angular da unidade da 
Igreja, ou melhor, a pedra angular da Igreja é Jesus e a pedra 
angular da unidade da Igreja é a oração de Jesus na Última Ceia: 
'Pai, que sejam um!' Esta éa força!" 

"Jesus é a pedra sobre a qual nós edificamos a unidade da Igreja, 
sem a qual não é possível construir. Não há unidade sem Jesus 
Cristo na base: é a nossa segurança". Este trabalho de construção 
é realizado pelo Espírito Santo, "o único capaz de fazer a unidade" 
na "diversidade dos povos, das culturas, das pessoas". 

O Papa nos lembra como construir a unidade: a base consiste na 
"humildade, doçura, magnanimidade: são coisas frágeis porque o 
humilde parece que não serve para nada; a doçura, a mansidão 
parecem não servir; a magnanimidade, o ser aberto a todos, ter o 
coração grande ... E, depois, dizer mais: 'Apoiando-se juntos no 
amor'. Apoiando-se juntos no amor, tendo um coração que 
conserva a unidade. E nós nos transformamos mais em pedras 
fortes nesse templo quanto mais frágeis nos tornamos com essas 
virtudes da humildade, da magnanimidade, da doçura, da 
mansidão". 

Este é "o mesmo caminho que Jesus percorreu". Ele "fez-se frágil" 
até a Cruz "e ficou forte!" E assim devemos fazer nós: "O orgulho, 
a suficiência não servem". Quando se faz uma construção, 
afirmou o Santo Padre, "é necessário que o arquiteto faça a 

pia nta, o projeto. E qu ai é a planta da unida de da Igreja?: 

"A esperança pela qual nós fomos chamados: a esperança de ir 
em direção ao Senhor, a esperança de viver numa Igreja viva, 
feita com pedras vivas, com a força do Espírito Santo. Som ente 
sobre o projeto da esperança podemos ir para a frente, na 
unidade da Igreja. Fomos chamados a uma esperança grande. 
Vamos para ela I l\llas com a força que nos dá a oração de Jesus 
pela unidade; com a docilidade ao Espírito Santo, que é capaz 
de fazer de tijolos, pedras vivas; e com a esperança de encontrar 
o Senhor que nos chamou, encontrá-Lo quando aconteça a 
plenitude dos tempos." 

Jesus diz em AWD: - se as igrejas forem capazes de 
ultrapassar os obstáculos negativos que as impedem de se 
unir, obstáculos que, segundo as Escrituras, são contra a 
realização da unidade de fé, de amor e de veneração entre si, 
Eu serei fiel à Minha promessa de conceder um tempo de paz 
em todo o mundo; esta paz atrairá todos os seres ao Meu Corpo 
Místico, cumprindo-se então as Minhas Palavras que a todos 
vós foram reveladas na Minha oração a Deus Pai, quando lhe 
implorei: 

"que eles sejam um em Nós, como estás em Mim e Eu em Ti, 
para que o mundo creia que Tu Me enviaste"; esta súplica, 
pronunciada por Meus Lábios divinos, ainda ecoa, a cada 
segundo, do céu; Minhas Palavras, assim entoadas, 
significavam que toda a criação deve se mobilizar na direção de 
uma unidade espirff.ual e não de uma unidade que seja fruto de 
um tratado assinado; 

para dar cumprimento às Minhas palavras, as igrejas devem 
procurar primeiro a humildade e o amor, graças que podem ser 
obtidas pelo Espírito Santo e através de um grande 
arrependimento; não fiqueis surpreendidos com estas Minhas 
promessas; 

aquele que é chamado pela graça passa a ser um só com o Deus 
Trino e não mais fica só porque Nós vivemos nele; habff.amos 
nele; tendo feito, assim, Nossa morada nele, Nós o possuímos 
e ele Nos possui. (AWD, 10 de dezembro de 2001). 

Rogério Resende e Alessandra Resende 
Responsáveis pela Área de Ação: Restauração da Unidade Cristã 

a/essandraa vvd@hotmaíl.com 
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Tesouros da lgnefa 

Indulgência 
(final) 

N este momento em que escrevo este artigo, estamos 
caminhando para o final do Ano Santo da Misericórdia e 
também para o final de nossos artigos sobre as 

indulgências, porém isso não encerra a 
misericórdia de Deus, pois esta é 
infinita. Se não foi possível apresentar o 
vasto conteúdo e orientações da Igreja 
sobre as indulgências, verdadeiro 
tesouro de nossa fé, vou tentar expor 
aqui sobre as indulgências para os 
falecidos e, em seguida, ao menos 10 
normas estabelecidas no decreto de 
Paulo VI sobre indulgências. 

Antes de tudo, voltemos à definição de 
indulgência: "Indulgência é a remissão, 
diante de Deus, da pena temporal devida 
pelos peca dos já perdoa dos quanto à 
culpa, que o fiel, devidamente disposto e 
em certas e determinadas condições, 
alcança por meio da Igreja, a qual, como 
dispensadora da redenção, distribui e 
aplica, com autoridade, o tesouro das 
satisfações de Cristo e dos Santos." A 
indulgência pode ser obtida também 
para os que faleceram. A eles estamos 
unidos pelo testemunho de fé e caridade 
que nos deixaram. Assim corno os 
recordamos na Celebração Eucarística, 
também podemos, no grande mistério da Comunhão dos Santos, 
rezar por eles para que o rosto misericordioso do Pai os liberte de 
qualquer resíduo de culpa e possa abraçá-los na felicidade sem 
fim. 

Condições para obter indulgências para os fiéis defuntos: aos que 
visitarem o cemitério e rezarem, mesmo que mentalmente, pelos 
defuntos, concede-se urna indulgência plenária, só aplicável aos 
defuntos - dia ria mente, do dia primeiro ao dia oito de novembro -
nas condições costumeiras, isto é: 

• Confissão sacramental 

• Comunhão Eucarística 

• E oração nas intenções do Sumo Pontífice 

Nos restantes dias do ano, essa indulgência é parcial. No dia 2 
de novembro, em todas as igrejas, oratórios públicos ou 
semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só 

aplicável aos defuntos. A obra que se 
prescreve é: a piedosa visitação à 
igreja, durante a qual se deve rezar o 
pai-nosso e o credo; confissão 
sacramental; comunhão Eucarística e 
oração nas intenções do Papa (que 
pode ser um pai-nosso e uma ave 
Marial. 

Espero poder ter ajudado ao longo 
desses artigos sobre esse tesouro 
escondido. Caso queiram se 
aprofundar no assunto, existe, além da 
encíclica de Paulo VI a respeito, um 
documento da CNBB - Manual de 
Indulgência da Santa Sé (Edições 
Paulinas, SP, 1990). 

Finalizemos com uma oração 
indulgenciada: 

Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo 
Jesus! De joelhos me prostro em vossa 

presença e vos suplico, com todo o 
fervor de minha alma, que vos digneis 

gravar no meu coração os mais vivos 

sentimentos de fé, esperança e 

caridade, verdadeiro ª"ependimento de meus pecados e firme 
propósito de emenda, enquanto vou considerando, com vivo 

afeto e dor, as vossas cinco chagas, tendo diante dos olhos 
aquilo que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom Jesus: 

"Traspassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os 

meus ossos" (SI 21,17; cf. Miss. Rom., ação de graças depois 
da missa). 

Concede-se indulgência plenária, nas sextas-feiras da 

Quaresma, ao fiel que recitar piedosamente esta oração, 

diante de uma imagem de Jesus crucificado, depois da 

comunhão; e indulgência parcial nos outros dias do ano. 

Pe. Simeão Cordeiro - Assistente Espiritual de AWD 
simicordeiro@gmail.com 
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Obras de Amor na RVVD 

Prevenção ao câncer, um ato de amor. 
Reconduzi-te a casa e curei-te com todo o Meu amor. Dei-te água para acalmar a tua sede, alimentei-te e fiz-te reencontrar carinhosamente 

a saúde. Eu sou Aquele que te cura, Eu sou o teu Redentor, s~lo-ei sempre, não te abandonarei nunca, Eu amo-te. Eu, Deus, não mais 
consentirei que tu te percas. Agora, dá-Me alegria e fica Comigo. Eu redimi-te, bem-amada, apóia-te a Mim, volta-te para Mim e contempla

Me. Eu sou Deus, teu Pai Celeste. Compreende por que razão Eu estou contigo. Eu, Deus, farei a mesma coisa com todos os outros Meus 
filhos e filhas, uma vez que vós sois t.odos Meus. Eu não os abandonarei, deixando-os murchar ao sol; proteg~los-ei; robust~los-ei; não 

estarei à espera de ver cair as suas folhas; não esperarei por ver-vos sedentos. Lembra: Eu, Deus, amo-vos a todos. Eu reunir-vos-ei a todos. 
(AWD, 12 de outubro de 1986). 

As Casas de Maria da AVVD refletem o cuidado de Deus para com Seus filhos e filhas amados. 

Em sua simplicidade, nada mais são que oásis d e paz, descanso e saúde para os que procuram 
abrigo em meio à aridez d os afetos; em meio ao deserto do amor. Sob o Olhar bondoso e 
acolhe dor da Mãe d e Deus, todos recebem alimentos materiais e espirituais, por meio d a 
comida e d as orações, mas também são assistidos na saúde d o corpo e d a alma. 

Exemplos disso são os Mutirões d e Prevenção 
ao Câncer d e Colo Uterino realizados este ano, 
na Casa de Maria da AWD de Brasília, nos 
meses de maio e outubro. Coord en ad os pela 
Ginecologista e Obstetra Ma ria d as Graças 
Normando, os mutirões atenderam 
diretamente a 65 mulheres, sendo a maior 
parte delas pertencente à comunidade do 
ltapoã, onde a casa se encontra instalada. 
Várias outras mu Ih eres, no entanto, mesmo 
não tendo se submetido aos exames, foram 
beneficiadas pelas orientações presta d as pela 
Doutora Maria d as Graças e também pelo 
Ginecologista José G ornes d e Moura Neto, que 
participou do primeiro mutirão, bem como 
pelas auxiliares de enfermagem Maria d a 
Caridade Morais Pereira e Dalmir Gonçalves. 

Cuidar da saúde é um Dom que nos é dado por 
Deus, e todos os esforços para manter a saúde 
d o corpo ( e também d a alma) são agradáveis 
ao Coração do nosso Pai-Criador. Com o apoio 
das voluntárias da Casa de Maria da AWD de 
Brasília, a médica Maria das Graças Normando 
pretende aumentar o atendimento à população 
local. Segundo ela, a partir de 2017 os 
profissionais d e saúde investirão ainda mais 
nos exames preventivos ao câncer de colo d o 
útero, incluindo aqueles que identificam a 
presença do H PV - Papilom a Vírus Humano, e 
também nos exames preventivos d o câncer de 
mama. 

Os médicos 
mana das 
Graças 
flormandoe 
José Gomes de 
moura lleb, 
responsáveis 
pelos m.,troes 
de prevenção 
aocáncerna 
Casa de mana 
da/lV\IVde 
Brasília. 

llntes do al.endrnenb, as auxiliares de 
enfermagem llJaria da Caridade (prmei"a à 
drero) e Dami" rezam com as >0~rtóms da Casa 
de llJaria da 11\/\IV e com as demais m.,/lleres da 
commidade. 

Os m.,troes de 
prevenção ao cáncer 
de cob uterioo 
atrcwam dezenas de 
m.,tleres à Casa de 
llJaria da IIWD de 
Brasília. Em mero e 
aitubro pram 66 
al.endrnenbs drebs 
Em 2017 os mttroes 
sen:io re{açados com 
exames de prevenção 
ao câncer de mama. 

Maria Berenice Rosa Vieira Sobral 

Coordenadora Nacional das Casas de Maria da AVVD 
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Saiba como ajudar as Casas de Maria 
daAVVD: 

Casas de Maria da AWD de Belo Horizonte 

Banco ltaú • 341 • Agência 1403 • Conta 
63537-6 
Titular da conta: Associacão Beneficente 
Cristã Casa de Maria • Béth Myriam 
CNP J: 08.691.885/0001-24 
Fone: (31) 3264-6003 
Responsável: Maria Berenice Rosa Vieira 
Sobral mariaberenice.rosavieira@gmail.com 
(31) 9187-5004 

Casa de Maria da AVVD de Goiânia 

Conta Fundão Nacional • Associação AWD 
Brasil 
Banco do Brasil - 001 -Agência 0828-1 -
Conta: 3141594 
Titular: Associação A Verdadeira Vida em 
Deus - Brasil 
CNPJ: 20.087.868/0001..SS 

Casa de Maria da AVVD de Brasília 

Banco ltaú-341-Agência 0198-Conta: 
530644 
Titular: Casa Beth Myriam de Brasília 
CNPJ: 06.209.320/0001-32 
Responsável: Marislela Louvem e seu 
esposo Renato Louvem 
maristela.louvem@gmail.com 
bsb.bethmyriam@gmail.com 
(61)81825044 e (61)33477990 

Casa de Maria da AVVD de Salvador 

Conta Fundão Nacional· Associação AWD 
Brasil 
Banco do Brasil - 001 -Agência 0828· l -
Conta: 3141594 
Titular: Associacão A Verdadeira Vida em 
Deus - Brasil • 
CNPJ: 20.087.868/0001..SS 
Responsável: Sônia Maria Mota Martins 
smaria marlins@hotmail.com 
(71) 3391-3397 



N o artigo anterior lembrávamos a insistência das 
mensagens da Verdadeira Vida em Deus a respeito da 

iminência do "fim dos tempos". Ora, as profecias só 
podem ser avaliadas após seu cumprimento, o que ainda não é o 
caso. Mas, perguntávamos, não haveria fontes externas que 
confirmariam a total plausibilidade de tais profecias? 

Sendo afirmativa a resposta, começamos a enumeração dessas 
fontes, e iniciamos pelo ensinamento de alguns dos últimos 
Papas. Já citamos Pio XII e João XXII 1. Agora é a vez de Paulo VI, 
em discurso de 23/10/65: "A espera dos povos é hoje mais 
ansiosa que nunca, as tristezas dos tempos, os perigos que 
ameaçam a paz fazem pensar que o tempo de Deus está próximo. 
Este acontecimento escatológico -a vinda de Cristo na glória - é 

iminente. Depende do reconhecimento d Ele por todo o lsra el ... " 

João Paulo 11 (Dominum et vivificantem, nª 66): "Na perspectiva 

do terceiro milênio depois de Cristo, quando o Espírito e a Esposa 

dizem ao Senhor Jesus: Vem! esta oração, como sempre, reveste
se de denso alcance escatológico destinado a dar também 
plenitude de sentido à celebração do Grande Jubileu. É uma 
oração volta da para os destinos salvíficos, para os quais o Espírito 
Santo abre os corações com sua ação, ao longo de toda a história 
do homem na Terra. Ao mesmo tempo, porém, esta oração 
orienta-se para um preciso momento da história em que é posta 
em relevo a nova plenitude dos tempos, momento que soará no 
ano 2000." (Lembremos que Jesus começou seu ministério 

anunciando a chegada da "plenitude dos tempos"; agora o seu 
representante na terra, o Papa, anuncia a chegada da nova 
"plenitude dos tempos"). 

Para não ficarmos só no âmbito católico, vejamos o que o falecido 
Patriarca Ecumênico de Moscou, Aléxis li, declarou a um 

entrevistador ocidental: "O livro do Apocalipse diz que forças 
deste mundo' levarão a humanidade em direção a uma maldade 
cada vez maior e que atingirá um nível irreversível para ser 

vencida, finalmente, no fogo purificador. É uma visão que 
observamos, claramente, estar a ser concretizada: essas 

profecias são cumpridas em nossos dias e são perceptíveis de 
modo particular na condição moral de muitas almas humanas" 

(Revista 30 Dias, 1995, nº 8, pág. 69). 

2. Outra confirmação nos vem da oração da Igreja, após o 
Vaticano li. A perspectiva escatológica, tão forte na Igreja 

primitiva, havia ficado esquecida nos últimos séculos, até ser 
retomada com vigor após o Concílio. Devemos reconhecer nisso 

uma especial inspiração do Espírito Santo, levando de novo a 
Igreja a olhar na direção do regresso do Senhor, e a suplicar por 
ele: 

"Vinde, Senhor Jesus!". '1-.nunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!". 
"Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste 
Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a 
sua volta." 

"Anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos 
oferecemos o Pão da Vida e o Cálice da bênção". "Esperamos, ó 
Cristo, a vossa vinda gloriosa ... " - etc. 

É evidente que não foi sem propósito que o Espírito inspirou 
essas súplicas à Igreja, como que a preparar-nos para o Evento 

que se aproxima. 

3. Outro importante indício da iminência do "fim dos tempos" 
nos vem do "calendário divino." Pois "Deus tudo dispôs com 
número, peso e medida" (Sab 11,20). Como Jesus disse a 

Maria Valtorta, os semitas antigos tinham certos "números 
sagrados" que a Revelação quis incorporar. Um desses é o 
número 40, que indica a totalização de uma vida, de um 
processo, de uma caminhada: 40 anos de errância do povo 
hebreu no deserto; 40 dias de caminhada do profeta Elias na 

direção do Horeb; 40 dias de jejum no deserto, quando Cristo 
totalizou sua preparação espiritual para o ministério, etc. Ora, 
nessa perspectiva já chegamos aos 40 jubileus bíblicos (de 50 
anos) desde a morte de Jesus Cristo, o que indica a totalização 

do "tempo das nações" que se seguiu à apostasia de Israel. 

José Hipólito de Moura Faria 
hipolito.faria@gmail.com 
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O anjo disse-lhes: "não temais, eis que vos anuncio uma boa
nova que será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu na 

Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor". Lc 
2,10-11 

Querido irmão, querida irmã, esta boa nova é para você, hoje: eis o 
seu Salvador, que vem para resgatá-lo(a) da morte, vem para libertá

lo(a) de todo pecado. Foi Ele mesmo que, sacrificando-se na cruz, 

ressuscitou e foi até as profundezas das trevas para libertar todos os 
homens que pecaram, desde Adão até você que, agora, lê estas 

linhas ... 

Veja o que Nossa Mãe vem dizer a você, em Sua Mensagem d e 29 d e 

novembro de 1989: 

" ... enchei vossos corações com o amor de Deus e alegrai-vos, pois 

um Salvador nasceu para vossa salvação, um Salvador manso de 

coração que desce à Terra para servir e chamar os oprimidos; 'Ele 
veio a fim de abrir os oi hos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os 

Jesus que vos recorda Seus ensinamentos; é o mesml 

Eu, como Sua Mãe, seguro em Meus Braços e O tenhô 

em faixas; nascido para servir, nascido para vos redimir, e agora i 
o mesmo Jesus que sempre vos chama para vossa salvação; é o 

mesmo Salvador que vos lembra de que todos vós Lhe 

pertenceis; Ele Se fez visível na carne e sacrificou-Se por vós, 

Meus filhos, para libertar-vos;" (AWD, 29 de novembro de 1989) 

« ... nesse mesmo instante, Meus Olhos estão sobre ti com uma 

ternura especial e uma afeição que jamais poderás compreender 

plenamente; tivesse Eu de voltar apenas por tua causa para 

redimir-te, sem a menor hesitação Eu viria e repetiria a Minha 

Paixão, somente por tua causa!" (AWD, 22 de outubro de 1990) 

Jane Carlos - Testemunha de AVVD 
Jane. carlosl B@gmaíl.com 

EYROGELIZRÇÍÍO Effl ITRIÓPOLIS/SC 
Seguindo com o trabalho de Evangelização através da divulgação 
das Mensagens de Jesus em encontros, José Beneval Rosa 
partilhou conosco: 

"Aconteceu em ltaiópolis, 14 outubro 2016. A palestra, com a 
graça de Deus, foi maravilhosa. A sala estava cheia, pessoas 
sedentas em ouvir e saber mais das maravilhas de Jesus. Todos 
os participantes ouviam e absorviam o conteúdo das Mensagens 
com uma atenção impressionante. Muitos deixavam transbordar 
sua emoção com lágrimas. 

Foi muito gratificante ver e sentir, comprovar os frutos imediatos 
desse trabalho. 

Talvez, nesses primeiros dias surjam alguns participantes para o 
Retiro em Aparecida, apareceram também várias pessoas que 
se propuseram a formar grupo de oração. Foram distribuídos 18 
livros únicos." 

José Beneval Rosa é uma das Testemunhas que evangelizam 
em nome de A WD, divulgando as Mensagens de Jesus. 

Se você quer organizar um Encontro de Evangelização ou uma Palestra com uma Testemunha AVVD em sua cidade, entre em contato 
com Jane pelo email jane.carlos@gmail.com ou Margarida pelo email clinicashalom@hotmail.com. Se for numa igreja, é necessária 

a autorização do padre ou pároco local. 
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TESTEmunHO 

Meu nome é Leonardo Cesar 

Harger, moro em Joinville, SC. 

Acredito ser mais um dos 

privilegiados por Deus em fazer 

parte da família desta 

maravilhosa Obra de AVVD. 

Considero-me um dos escolhidos, 

mesmo sabendo que nada tenho a 

oferecer, mas sinto em meu coração que Jesus tem planos para mim e, 

quando chegar o momento, deverei estar preparado para atendê-Lo. 

Posso comparar minha vida antes de conhecer a AWD com a 

passagem do Evangelho de João, cap. 11, sobre a Ressurreição de 

Lázaro. Esta passagem lembra-me do tempo em que a minha alma 

estava morta e cheirava mal de tantos pecados que cometi, porém, 

mesmo sem me dar conta, Jesus nunca desistiu de mim e no dia 

05/07/95, na cidade de Joinville, SC, na Catedral São Francisco 

Xavier, Ele, pessoalmente, me arrancou das trevas, retirando a pedra 

de cima da sepultura na qual eu estava vivendo. Neste maravilhoso 

encontro, em que pela primeira vez ouvi tal ar da Vassula, ti quei 

hipnotizado e todas as palavras ditas por ela tocavam profundamente 

meu coração; parecia fogo queimando minha alma e quando, 

inesperadamente, Vassula ficou num breve silêncio, olhou para a 

multidão, mas seu olhar parecia ser direto para mim, dizendo: "O 

Deus que vocês esqueceram nunca se esqueceu de vocês" (AWD, 

27 de maio de 1993). Esta frase penetrou em meu coração como uma 

flecha que literalmente me derrubou, me fez ver o quanto eu estava 

indiferente e afastado da luz de Deus. Parecia que Jesus estava diante 

da minha sepultura e, em alta voz, dizendo as mesmas palavras que 

disse a Lázaro: "Leonardo Cesar, vem para fora!" 

Assim acontece com todos aqueles que foram tirados do sono da 

morte pela AWD: primeiro ressurge a vida e depois, aos poucos, 

nossa carne, coberta pelos vermes do pecado, vai se recompondo 

através das leituras dos livros das mensagens de Jesus ditadas para 

Vassula. 

Depois destes anos todos, 21 anos, olhando para trás, posso dar 

muitos testemunhos de tantas graças que recebi e de uma caminhada 

de evangelização em que entendo que fui usado como instrumento de 

Jesus para levar estas mensagens para muitas almas. Em maio deste 

ano (2016), quando achava que já tinha recebido todas as graças, 

mesmo sem merecer - e foram muitas - tive a surpresa de ser 

escolhido o novo Contato de AWD-Brasil. Para mim, mesmo sem 

entender os caminhos de que Jesus se utiliza para Suas obras, fiquei 

sem palavras para definir a alegria que está no meu coração. Ao 

mesmo tempo, fico temeroso em não ter forças o suficiente para 

conduzir esta missão segundo a vontade de Deus. Que Deus me ajude! 

Peço, humildemente, as orações de todos. 

GRUPO DE ORAÇÃO 
DOS DOIS SAGRADOS CORAÇÕES 

(AVVD, 02 de ago.sto de 1991} 

Em outubro deste ano, Vassula recebeu uma Mensagem de Jesus em 

que Ele diz: 

... sede a Minha Igreja Viva! 

... agradai Meu Coração, reuni-vos e recebei Minha Ternura; 

Querida família AVVD, novamente o Senhor nos lembra da importância 
de nos reunirmos para rezar e meditar Suas Mensagens. Sabemos que 

estas Mensagens salvam, tocam o coração, pois é o Próprio Senhor nos 
falando hoje. Muitasvidas já foram transformadas, verdadeiros milagres 

de conversão, tudo através deste Tesouro que o Senhor colocou em 
nossas mãos. 

O Senhor pousou Seu olhar sobre cada um de nós e nos convidou a 
participar de Seu Plano Salvífico através destas Mensagens brotadas de 

Seu Coração. Você que foi tocado por Estas Mensagens de Jesus foi 
escolhido por EI e e, da mesma forma como Ele escolheu os Apóstolos e 

deu a missão de espalharem a Sua Palavra - e eles foram muito 

corajosos dando a sua própria vida - , hoje também Ele nos escolheu: 
somos os Apóstolos deste Final de Tempos. Jesus nos preparou todos 
estes anos para esta missão. 

Não podemos ser ovelhas gordas, descansando no campo ou águas 
paradas e profundas. Precisamos ser água corrente levando vida por 
onde andarmos. 

O mundo está se esquecendo de Deus. O Senhor nos convida a 

reacendermos a chama, lembrando a todos que temos um Pai que nos 
ama muito e que Ele não está distante e nos esqueceu como tantos 

pensam. Precisamos, meus irmãos, salvar almas. 

Vamos criar coragem e começar Grupos de Oração? Se você precisar de 
ajuda, estaremos sempre prontos a ajudar. Comunique-se conosco pelo 

e-mail: paulinagool@gmail.com ou fone: (47) 99942-4699. 

No Brasil estamos, atualmente, com 37 Grupos de Oração. Nossa meta 
é termos um grupo em cada cidade do Brasil. Então, vamos abraçar esta 
causa? Vamos fazer Jesus sorrir? 

Jesus diz: ... esta geração está morrendo depressa por falta de alimento; 

o fruto de teus trabalhos salvará muitos; (AWD, 4 de junho de 1994) 

Você já participa de um Grupo de Oração? Escreva-nos informando sobre 

seu grupo. Precisamos cadastrar todos os Grupos. 

Deus abençoe a todos! 

Paulina Go~s de Olilleira 
gruposavvd@gmail.com 
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Rpelos dos C6us 

O Espírito Santo nos diz: 

Eu sou a Árvore da Vida, quem Me plantou em si tem vida 

eterna; posso transformar tua alma num Éden, num Paraíso; 
com Minha Divina Luz posso transfigurar tua alma num sol, 

mais brilhante que todas as constelações juntas, pois Eu sou um 
sol inacessível; podes ter um corpo incorruptível se Me 
permitires permanecer em ti, e, como uma brisa em ti, 
refrescarei tua alma e a transfonnarei num reflexo perfeito de 
Cristo; e, embora estejas no meio dos homens, tua mente estará 
no Céu, e, embora teu corpo esteja movendo-se no meio dos 
homens, tua alma e tua mente serão como as de um anjo, 
caminhando pelas Cortes de Nosso Reino, caminhando entre os 
anjos; se abrires a porta de teu coração para Mim, incendiarei 
teu coração e o libertarei da mancha de tuas paixões; com 
frequência incendiarei teu coração para queimar todas as tuas 
paixões, não importa quão pequenas, que te mantêm prisioneira 

desta Terra; Eu sou a revelação do Filho e o Filho é a revelação do 
Pai• e a imagem do Pai; quem tem a graça de ver o Filho, vê o 
Pai', e quem percebe Minha Santidade percebe o Filho e o Pai; 
vem herdar o Caminho; Nós conservaremos tua mente, tua alma 

Espaço :!ovem RVVD 

e teu coração em Nós, para viveres em Nós e fazer-te florescer, 
rompendo os limites que te mantêm prisioneiro deste mundo; 
(AWD, 25 de outubro de 1994) 

4. "Quem Mevê, vêo Pai". Jo 14, 9. 
5. "Não crês que estou no Pai eo Pai em Mim?" Jo 14, 10. 

ORAÇÃO 

Senhor, vinde a nós em plena força, com Vosso Espírito 
Santo. Pois, terníssimo Abba, assim como glorificastes 
Vosso Filho e Vosso Filho Vos glorificou, chegou a hora 

de Vosso Espírito Santo de Verdade glorificar Vosso 

Filho. Provai ao mundo que Vossa Palavra é viva e 
ativa, e não apenas palavras impressas no papel. Que 

Vosso Espírito Santo "faça voltar o coração dos pais 
para os filhos e o coração dos filhos para os pais".' 

(AWD, 15 de abril de 1991) 

1. Malaquias 3, 24 

Juventude santa 
Jesus fala nas Mensagens de A Verdadeira Vida em Deus que "as 
horas estão voando, dissolvendo-se como sombras" (AWD, 25 
de agosto de 1988), que já vivemos os primeiros sinais de Seu 
Regresso e que as primeiras dores do parto já começaram. 

Portanto, irmãos, esta é a hora de levantar um verdadeiro exército 
que lute combatendo todos os exageros que estamos vendo como 

as heresias, as falsas doutrinas e interpretações do Evangelho. 

Esta é a hora de levantar uma juventude santa, ou seja, jovens 
com a consciência e a coragem de vencerem suas próprias más 
inclinações e ajudarem outros a fazerem o mesmo. Jovens 
dispostos a viverem no mundo a santidade que Deus espera de 
todos nós. A dedicarem-se a Deus e a deixarem ser alimentados 
por Ele. 

Esta é a hora de não olhar mais para a esquerda nem para a 

direita, mas ir diretamente a Ele, Nosso Senhor, que sempre 
providenciará para que nada nos falte. 

Por isso, a Obra de A Verdadeira Vida em Deus no Brasil vem 
convidando todos os jovens a se unirem neste apostolado tão 
importante que é o de conhecer, viver e difundir as Mensagens 
de Jesus, sua espiritualidade, seu carisma. 

Venha se alistar neste exército e ajude outros jovens a viverem 

esta irresistível experiência de saber que temos um Pai, que 
temos uma Mãe e que somos muito amados por Eles! Junte-se a 
nós 1 Jesus chama e espera por você! 

Herberth Acioli 
Responsável pela Área de Evangelização da Juventude 

hs.acioli@hotmail.com 
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Coordenação 

DEUS FEZ fflRRRVILHRS EnTRE nós - IX RETIRO LRTIOO-RfflERICROO - RVVD 

Louvamos e agradecemos a Deus, pois a temática "Unidade e 
Misericórdia de Deus", do IX RETIRO LATINO-AMERICANO -
AVVD, realizado no Brasi 1, foi vivi da intensamente durante o período 

de 23 a 27 de novembro deste ano. Percebemos a ação do Espírito Santo e 
sentimos as graças derramadas dos Sagrados Corações de Jesus e de 
Maria, aos quais fomos consagrados. Jesus nos chamou e nos mostrou Seu 
Hino de Amor, que é a AVVD, por meio das palestras, testemunhos, liturgia 
bem preparada, orações, músicas, Adoração Eucarística, coroação de 
Nossa Senhora Aparecida, além do acolhimento e a convivência de 140 
pessoas, clero e I eigos de diversos países e esta dos do Brasi 1. O local, Hotel 
Rainha do Brasil, em Aparecida, com sua capela e auditório, foi bastante 
favorável à nossa formação para que nos tornemos apóstolos dos últimos 
tempos e/ou discípulos e missionários de hoje. 

Todas as homilias nas Santas Missas foram muito ungidas. No Santuário 
do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, pelo querido Dom Terra, Bispo 
Auxiliar Emérito de Brasília, e pelo Padre Teófilo, do Pana má. No Santuário 
Nacional de Aparecida, pelo Cardeal Arcebispo Dom Damasceno, citando 
várias vezes a presença dos participantes do Retiro Latino-Americano -
AVVD, com destaque para o clero católico do Brasil e da Aigentina e 
armênio na Argentina. Isto quer dizer que, ai ém de sacerdotes católicos de 

EXPEDIENTE I REVISTA DA ASSOCIAÇÃO AVVD BRASIL 

tradição latina, a missa foi concelebrada por clérigos da tradição 
oriental: da Igreja Católica da Armênia e da Igreja Greco-Melquita. 
Presentes na celebração o Arcebispo da lgrej a Apostólica Armênia 
(ortodoxa) da Argentina, além de um Presbítero da Igreja Anglicana. O 
pregador principal foi o padre católico Teófilo, do Panamá, Testemunha 
AVVD escolhida por Vassula. Ela enviou uma mensagem aos 
participantes. Tudo contribuiu para o crescimento na fé e na unidade. 
Todos saíram dispostos a atender ao pedido de Jesus: conhecer e 
divulgara Mensagem Divina deAWD, buscar a conveisão e colocarem 
prática o Santo Evangelho, poiso tempo é favorável ao arrependimento, 
à reconciliação e à unida de. 

Pela primeira vez o Retiro foi organizado em conjunto pelo Brasil e pela 
Aigenti na. Houve a posse do novo Contato Na ciona I de AVVD no Brasi 1, o 
Sr. Leonardo César Haiger, para o triênio 2016/2018 e a apresentação 
da nova Comissão Organizadora, do Conselho Fiscal e Administração e 
dos que trabalham com as Casas de Maria deAWD. 

A todos que de alguma forma rezaram e trabalharam para que o Retiro 
acontecesse, nosso muito obrigada. Deus seja a recompensa de todos! 

Joana d'Arc Lima Torres· Conselho da Revista AWD/TLIG-Brasil 
joannadarc.awd@gmail.com 
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Yllndac 

LIVRO On1co 
"A Verdadeira Vida 
em Deus" 
Coná!ndo todas as 
Mensagens de Jesus 

.. ,oo~o 
(Rele: inciuso) 

Beneval - benevalrosa@hotmail.com fone (47) 3423-3280 / (47) 9610-3232 
Elldereço: Rua Ministro cal6geras 390, Ap. 306. CEP 89201-490, Joinville-SC 
Conta para dep6sito: BallCo do Brasil, Agincia 1498-2, CC 6699-0, em nome 
de Jos6 Beneval Rosa. 

Pllll'l.lffl)S especiais para quem d~ja divulgar a Obra AWD. 

PanffetD a,m a Oração 
de Cura e Libertação 
ensinada por Jwu 
as30r~ss. 

PanffetD am trechcs 
das Mansa,eens scmre 
o aborto e a 0111'5o 
ensinada por Jasus em 
13.02.2016 

1 VlillDIDall 'VIDR liffl 
DIUS • Encon110s com Jesus 
Temos ainda em estoque 
alguns dos volumes ttrfaclos: 
o Ili e do VII ao XI. l,pro'lelte 
para adqulrf·ltn e dfíulgar a 
ob/8, 

... ,.~o 

Llmlrla Ylrfuat www.all\ldbrnhg.br 
Pegenr e nfD com C8 rtão de Cri dito parcela do 
Valor (l.mo Único): 115,00 (1lllklr difenmáado 
deYido a tms de adminÍ$1111çig do !'ai Seiirro). 
FAite: fnçklso 

r .. - .... ····-

'Ofleu Fnllo6otau 
tNNmunllo' 
São belos testemunhos de \irils 
látonis do Brasil, Ql.l!I tiveram SU· 
as vifas transfirmadas ç6s r.. 
remas rnemaeens de Jesus. 

M 20~0 (Frete: nduso) 

Vendas: wndas@awdbrasil.orilif 

DVD l!ITRIM61'II COII VIS&ILA U!Gll!IDIDO 

Volume! 
1-Ccrno llldo come§l)U 
2-Meu enccntro com Deus Pai 
3-lnlinidade oom J11Sus 
4-Rero.la~ no Esplrito Santo 

.. s#oo c:.ldalM> + Frà 

Vcl11Tra li 
S-Maria, Mã&deDeus 
6-P!decias sclre a RCissia 
7 -A Urifade en1ra os Cristb 
8-0 Amcr Compassill1l da Deus 

Vnlaa: Oda -wnda$@avvdbrasil.«ibr 

OUTROS ffiRTERIRIS: Pôster Sagrada Face 35x40cm - R$ 2,00 cada (mín 5 un) Nove na ao Espírito Santo · R$ 10.00 
Via- Sacra - R$ 10,00 

VAL.DRES DOS LIVROS 
JÃ com FRETE lílCLUiDO. 

Esclarecimentos da Sagrada Congregacão - R$ 5,00 cada 
Manual 'É Hora de Evangelizar' · R$ 15,00 
Livro 'Orações e Odes Amorosas' · R$ 25,00 

Livreto com Orientações para os Grupos de Oração AVVD 
(Edição Internacional) - R$ 5,00 

•Honrando a Ortodoxia RuNcrY 
de 2 a 1 O de setembro de 2011 
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